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รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุการเกษตร จ านวน 24 รายการ 

รายการ รายละเอยีดคุณลักษณะวสัดุ จ านวน (หน่วย) 

1. สารชีวภาพก าจัดศัตรูพืช 

(บูเวเรีย บัสเซยีน่า) 

1. ชื่อสามัญเชือ้รา บูเวเรีย บัสเซยีน่าถูกผลติให้อยู่ใน

รูปผงเปียกน้ าความเข้มข้น 1x109cfu/gm 

2. เป็นเชื้อราที่มีประโยชน์ในการป้องกันก าจัดแมลง

ศัตรูพชืจ าพวกปากดูด  

3. ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/กระป๋อง 

36 กระป๋อง 

2. สารชีวภาพก าจัดโรคพืช 

(ไตรโคเดอร์ม่า ฮาร์เซียนั่ม) 

1. ชื่อสามัญเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ฮาร์เซียนั่ม ถูก

ผลิ ต ใ ห้ อ ยู่ ใ น รู ป ผ ง เ ปี ย ก น้ า  ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น 

2x108cfu/gm 

2. เป็นเชื้อราที่มีประโยชน์ในการป้องกันและควบคุม

โรคที่เกิดจากเชื้อราหลายชนดิทั้งในดินและบนต้นพืช  

3. ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/กระป๋อง 

36 กระป๋อง 

3. สารชีวภาพก าจัดศัตรูพืช 

(บาซิลลัส ทูรงิเยนซิส ชนิดน้ า) 

1. ชื่อสามัญเชื้อจุลินทรีย์ บาซิลลัส ทูริงเยนซิส สาย

พันธุ์  ไอซาไว ถูกผลิตอยู่ในรูปน้ า ความเข้มข้น 

8,500 IU/mg 

2. เป็นจุลนิทรีย์ใช้ป้องกันและก าจัดหนอนตา่งๆ 

3. ขนาดบรรจุ 1 ลิตร/ขวด 

36 ขวด 

4. สารชีวภาพป้องกันและก าจัดโรค

พืช(บาซิลลัส ซับทีลสิ) 

1. ชื่อสามัญเชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ซับทิลิสความ

เข้มข้น1x109cfu/gm 

2. เป็นเชื้อแบคทีเรีย ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิด

จากแบคทีเรียและเชื้อราบางชนิด ทั้งในดินและบน

ต้นพชื  

3. ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/กระป๋อง 

36 กระป๋อง 

5.สารชีวภาพก าจัดศัตรูพืช (เมธาไร

เซยีม อะนิโซเพล) 

1. ชื่อสามัญเชื้อรา เมธาไรเซียม อะนิโซเพลถูกผลิต

ในรูปแบบผงเปียกน้ า ความเข้มข้น 1x109cfu/gm 

2. เป็นเชื้อราที่มีประโยขน์ในการป้องกันก าจัดแมลง

ศัตรูพชืจ าพวกปากดูด 

3. ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/กระป๋อง 

36 กระป๋อง 

6.ฮอร์โมนเร่งรากพืช ชนิดน้ า 1. ประกอบด้วยสาระส าคัญ อะมิโนเปปไทด์จากถ่ัว

เหลือง 

2. เป็นฮอร์โมนกระตุ้นการแตกราก แตกยอดใหม่

และช่วยส่งเสริมการเจรญิเติบโตของพืช 

36 ขวด 
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รายการ รายละเอยีดคุณลักษณะวสัดุ จ านวน (หน่วย) 

3.ได้รับมาตรฐาน IFOAM  (มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

แห่งประเทศไทย) 

4. ขนาดบรรจุ 1 ลิตร/ขวด 

7.ฮอร์โมนเร่งดอก ชนิดน้ า  1. ประกอบด้วยสารส าคัญ อะมิโนเปปไทด์จากถ่ัว

เหลือง 

2.เป็นฮอร์โมนส่งเสริมการตดิดอก และลดการหลุด

ร่วงของดอก 

3. ได้รับมาตรฐาน IFOAM  (มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

แห่งประเทศไทย) 

4. ขนาดบรรจุ 1 ลิตร/ขวด 

36 ขวด 

8.ดินเพาะกล้า 1. ผลติจากพทีมอสขาว 

2. มีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในชว่ง 6 

3. เป็นวัสดุเพาะกลา้ ส าหรบักล้าอายุไม่เกิน 21 วัน 

ที่ไม่ตอ้งการความชืน้มาก 

4. ขนาดบรรจุ 200 ลิตร/กระสอบ 

30 กระสอบ 

9.เมล็ดพันธุ์ปอเทือง  1. รับรองอัตราความงอก 85 เปอร์เซ็นต์ 

2. รับรองอัตราความบริสุทธิ์ 95 เปอร์เซ็นต์ 

3. บรรจุถุงที่แข็งแรงไม่ฉีกขาดงา่ย 

4. ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/ถุง 

104 ถุง 

10.ถุงดักแมลงพลาสติกสีเหลือง  1. เป็นถุงพลาสติกสีเหลืองขนาด 6 x 11 นิว้ 

2. ใช้คู่กับกาวดักจับแมลง  

10 กิโลกรัม 

11. พลาสติกคลุมดิน(ขนาดหน้า

กว้าง 1.2 เมตร) 

1. มีขนาดหน้ากวา้ง 1.2 เมตร ความยาว 400 เมตร 

ความหนาไม่ต่ ากวา่ 35 ไมครอน/ม้วน 

2. มีสองด้าน ด้านในมีสดี าและด้านนอกมีสเีงิน

เคลือบสารป้องกัน UV 

3. ผลติจากพลาสติกโพลิเมอร์คุณภาพดี 

20 ม้วน 

12. พลาสติกคลุมดิน(ขนาดหน้า

กว้าง 1 เมตร) 

1. มีขนาดหน้ากวา้ง 1 เมตร ความยาว 400 เมตร 

ความหนาไม่ต่ ากวา่ 35 ไมครอน/ม้วน 

2. มีสองด้าน ด้านในมีสดี าและด้านนอกมีสเีงิน

เคลือบสารป้องกัน UV 

3. ผลติจากพลาสติกโพลิเมอร์คุณภาพดี 

20 ม้วน 

13.มุ้งตาขา่ยกันแมลง  1. เป็นมุง้ตาขา่ยพลาสติกกันแมลง สีขาว  20 ม้วน 
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รายการ รายละเอยีดคุณลักษณะวสัดุ จ านวน (หน่วย) 

2. มีความถ่ีขนาด 20 ตาต่อนิว้ 

3. มีขนาดความกว้าง 3 เมตร และความยาว 50

เมตร/ม้วน 

14.พลาสติกคลุมโรงเรือน  1. เป็นพลาสติกสีขาวส าหรบัใช้ท าหลงัคาโรงเรือน  

2. ขนาดหน้ากวา้ง 4 เมตร ความยาว 100 เมตร 

ความหนา 150 ไมครอน/ม้วน 

3. ผสมสารกัน UV 7 %  

12 ม้วน 

15.พลาสติกคลุมโรงเรือน  1. เป็นพลาสติกสีขาวส าหรบัใช้ท าหลงัคาโรงเรือน  

2. ขนาดหน้ากวา้ง 6 เมตร ความยาว 100 เมตร 

ความหนา 150 ไมครอน/ม้วน 

3. ผสมสารกัน UV 7 %  

12 ม้วน 

16.คลิบล็อค (เหล็ก) ขนาด 6 หุน 1.คลิบล็อคโรงเรือนสดี า มสีปริงเหล็กอยู่ในตัว ขนาด 

6 หุน 

1,000 อัน 

17. มูลวัวแหง้ 1. เป็นมูลวัวแห้ง ความชืน้ไม่เกินร้อยละ 15 โดย

น้ าหนัก 

2. ต้องไมม่ีเศษวัสดุอันตราย เชน่ เศษแก้ว  วัสดุ

แหลมคมและโลหะอื่นๆ ที่เป็นอันตรายเจือปน 

3. หากมีวัสดุอื่นที่ไม่ตอ้งการ ได้แก่ กรวด หิน ทราย 

เศษพลาสติก ต้องไม่เกินร้อยละ 5 โดยน้ าหนัก 

4. ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม/กระสอบ 

3,000 กระสอบ 

18.ตาข่ายคลุมก าเนิดวัชพชื 1. มีลักษณะเป็นพลาสติกทอสีด าทึบ น้ าสามารถซึม

ผา่นได้ 

2. ใช้ส าหรับปูทางเดิน ป้องกันวัชพืช  

3. ขนาดความกว้าง 2 เมตร ยาว 100 เมตร/ม้วน 

10 ม้วน 

19.ถุงซิบใส 1. เป็นถุงพลาสติกซิบล็อค แบบใส 

2. ขนาด 4x6 เซนติเมตร 

600 กิโลกรัม 

20. เทปน้ าหยด 1. ผลติจากพลาสติกคุณภาพสูง ความหนาไม่ต่ ากว่า 

0.20 มม. มีขนาด 6 หุน 

2. ระยะหา่งของรูน้ าหยด 20 เซนติเมตร  

3. ความยาว 1000 เมตร/มว้น 

15 ม้วน 

21. เทปน้ าพุ่ง 1. ผลติจากพลาสติกคุณภาพสูง ความหนาไม่ต่ ากว่า 

0.20 มม. มีขนาด 6 หุน 

30 ม้วน 
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รายการ รายละเอยีดคุณลักษณะวสัดุ จ านวน (หน่วย) 

2. ระยะหา่งของรูน้ าพุง่ 10 เซนติเมตร  

3. ความยาว 100 เมตร/ม้วน 

22. เชอืกไนล่อน 1. เป็นเชอืกไนล่อนพลาสติก ขนาด 2.5 มม. 

2. ขนาด 0.8 กิโลกรัม / ม้วน 

50 ม้วน 

23.เชอืกป่าน 1. เป็นเชอืกป่านสีธรรมชาติ ขนาด 3 มิลลิเมตร 3 

เกลียว 

2. เป็นเส้นยาวแบบต่อเนื่อง  

50 กิโลกรัม 

24.กาวดักจับแมลง 1. เป็นผลิตภัณฑก์าวเหนียว ใช้ส าหรบัดักจับแมลง

ศัตรูพชืทุกชนิด 

2. เป็นกาวที่ไมม่ีส ี ไมม่ีกลิ่น  เก็บใช้ได้นาน  ไมม่ี

ส่วนผสมของสารพิษไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

3. ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/กระป๋อง 

20 ขวด 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์  

    ผูก้ าหนดคุณะลักษณะเฉพาะวัสดุ            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


